
 

 

  REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 29 de agosto de 2012 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, Fernando de Paula, Ademir Costella, André Luiz, Udo 

Wondracek, Vilson Santos e Antonio Leal. 

ATA Nr. 48 

O Sr. Idmar inicia a reunião dando as boas vindas a todos. De posse da palavra o 

senhor André Luiz solicita que o senhor Antonio informe aos membros da Comissão 

sobre o parecer do advogado Ricardo Luis Silva da Silva, OAB/RS 25779, especialista 

em gestão pública participativa, abordando os procedimentos e legislações a serem 

utilizadas quando das contratações, durante a execução do convênio firmado entre o 

Município de Sapucaia do Sul e ACIS, tendo como objeto elaboração de projeto de 

estudos visando a implantação do loteamento industrial do Município, cuja conclusão 

e a seguinte: “Bem pessoalmente entendo que não há razão para a ACIS correr riscos 

inovando em interpretações, até por que os termos do Convênio não são claros 

suficientes quanto aos mecanismos a serem adotados, desta forma, o mais seguro é 

realmente realizar os procedimentos contidos no corpo e nos termos da Lei nº 

8.666/93, Art.22, Art.24 ou ART.25, que até podem ser trabalhosos, mas darão 

segurança diante de uma possível auditoria do Tribunal de Contas ou do Ministério 

Público.”  Na seqüência os senhores André, Costella e Vilson fazem um relato sobre o 

teor da reunião realizada ontem à tarde no DAER em Esteio, com o engenheiro Zeni e 

representantes da CORSAN, onde foram abordados os problemas oriundos da 

duplicação da ERS 118, no que tange a falta de viadutos e passarelas na área urbana de 

Sapucaia. Os representantes da ACIS explanaram as dificuldades, apresentaram 

argumentos e sugestões para a resolução deste problema. O senhor Vilson apresentou 

sugestões para a instalação das adutoras que irão propiciar o abastecimento de águas 

para as empresas instaladas às margens da ERS 118. Entendem que a reunião foi 

produtiva, e que o DAER deva atender algumas das reivindicações. Na seqüência o 

senhor André informa que, após um mês de intensivas reuniões com representantes 

da CORSAN, o projeto encerrou com sucesso, e que ele e o arquiteto Vilson vão 

trabalhar nos critérios técnicos para a CORSAN lançar a licitação da obras de água e 



esgoto, refere que foi uma etapa vencida. Informou ainda, que a senhora Ana Juliano, 

proprietária da RPPN Morro de Sapucaia, concedeu anuência para a implantação do 

Distrito Industrial. Relata que a mesma solicitou informações sobre o ICMS Ecológico, o 

senhor Antonio ficou responsável por buscar tais informações. O senhor Ademir ficou 

responsável por buscar junto à Prefeitura informações sobre a solicitação da Comissão, 

de aporte de recursos para dar seguimento aos projetos do Distrito Industrial. O 

senhor André coloca que dará seguimento aos projetos, no entanto, contratando 

somente o que puder ser pago com a verba disponível. Nada mais, foi lavrada a 

presente ata. Antonio Leal. 

 

 

 

 


